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A tapasszia mindegyik közül a legnagyobb ünneplés. A tapasszia azt jelenti, élvezetet tapasztalni az Atyával

Ma BapDada átadja a szeretet gratulációit a gyerekeknek minden irányban. A gyerekeknek, akik egy új
életet, egy új hozzáállást, egy új látásmódot és egy új világot tapasztalnak az új tudáson keresztül. A
jelen pillanatban a gyerekek mindenhol a jelenlegi isteni jelenetet nézik a szívük televízióján.
Mindenkiben csak egy gondolat van: megtapasztalni a közelséget miközben messze vannak. BapDada is
nézi az összes gyermeket. BapDada is hallja az új lelkesedés és buzgalom üdvözleteinek zenéjét a
gyermekei szívéből. A zene variációjának hangja, ami szeretettel van feltöltve, mindenkinél nagyon
csodálatos. Ezért BapDada viszonzásképpen válaszol. Gratuláció az összes időkre az új évért, az új
lelkesedésért és buzgalomért és azért, hogy elhozzátok önmagatokba az isteniességet minden időkre. Az
üdvözleteket nem csak ma adják át az új évért, de az átmeneti kor minden pillanata újdonságot hoz a
gyerekek életében, akik teljesítik az örökkévaló szeretet felelősségét az örökkévaló Atya iránt. Ezért van
az, hogy minden pillanatban megkapjátok a múlhatatlan gratulációkat az örökkévaló Atyától. Minden
Brahmin előrehalad BapDada boldogságának különleges gratulációival. A Brahmin életben a fenntartás
alapja a gratulációk. Ti folyamatosan előrehaladtok a gratulációk boldogságával. Ti minden időben
megkapjátok a gratulációkat az Atya formájától. A Tanár formájától a „jól tettétek, jól tettétek” dicséret
tesz képessé benneteket arra, hogy tisztelettel menjetek át. A Satguru formájától az áldások minden
emelkedett tevékenységéért átadják a könnyű és élvezetes élet tapasztalatát. Ezért van az, hogy ti
többmilliószorosan szerencsések vagytok. Ti Isten, a Szerencse Adományozójának a gyermekeivé
váltatok, vagyis igényeltétek a teljes szerencse jogát. Az emberek különleges üdvözleteket adnak
különleges napokon. Ti az üdvözleteket csak az új évért kapjátok meg? Miután eljön az egy, majd a
kettő, az üdvözletek véget fognak érni? Számotokra minden pillanat mindig különleges. Az átmeneti
kor a különleges kor, az üdvözletek kora. Minden nap amrit vélakor ti megkapjátok az Atyától az
üdvözleteket, ugye? Ezt a napot névleg az újévként ünneplik, de mindig emlékezzetek arra, hogy
minden pillanat az élvezet egy pillanata. Élvezet van és nincs más csak élvezet, ugye? Ha bárki
megkérdezné tőletek, hogy mivel rendelkeztek az életetekben, mit válaszolnátok? Élvezet van és nincs
más csak élvezet. Ti megtapasztaljátok az egész ciklus minden élvezetét ebben az életben, mert az
Atyával való találkozás élvezetének tapasztalata átadja a királyság egy jogának tapasztalatát, és egy jog
tapasztalatát, hogy imádatra méltóvá váltok az egész ciklusra. Ebben az időben van az, hogy ti
mindkettő tudásával rendelkeztek – imádatra méltónak lenni és uralkodni. Ezért van az, hogy ti
élvezetet tapasztaltok.
Mit fogtok tenni ebben az évben? Újdonságot hoztok, ugye? Ezt az évet az ünneplés egy éveként kell
megünnepelni. Azon gondolkoztok: Tapassziát fogunk végezni, vagy ünnepeink lesznek? A tapasszia
mindközül a legnagyobb ünnep, mert ti amúgy sem fogtok hatha jógát végezni. A tapasszia azt jelenti,
hogy élvezetet tapasztaltok az Atyával – egy találkozó élvezetét, az összes elérés élvezetét, de a
közelség megtapasztalásának élvezetét és az egyenlőnek lenni állapot élvezetét is. Tehát, ez egy
ünneplés, ugye? Ti nem fogtok a szolgálat nagyon hosszú ünnepléseivel rendelkezni, ugye? De a
tapasszia atmoszférája a lelkeket húzni fogja és őket még jobban Baba felé vonzza, mint az ünneplés
szavakkal. A tapasszia egy szellemi mágnes, ami a lelkeket képessé teszi arra, hogy erőt és békét
tapasztaljanak a távolból. Milyen újdonságot fogtok hozni önmagatokban? Az újdonság az, amit
mindenki szeret. Tehát, mindig ellenőrizzétek önmagatokat: Ma milyen bizonyos különlegességet

vittem a tudatomba, vagyis a gondolataim erejébe és milyen mértékben növekedett a szolgálat a
tudatomon keresztül, vagyis a jókívánságok és tiszta érzések módszerén keresztül más lelkek iránt,
vagyis milyen újdonságot vittetek az emelkedett állapototokba? Ezzel együtt milyen mértékben hoztam
el az édesség, az elégedettség és könnyűség újdonságát a szavaimba? A Brahmin lelkek szavai nem
hétköznapi szavak. A szavakon keresztül legyen ott ennek a három aspektusnak a megtapasztalása
önmagatokért és más lelkekért. Ezt ismerik újdonságként. Ezzel együtt az újdonság minden
tevékenységben azt jelenti, hogy minden tevékenységnek át kell adnia az elérés tapasztalatát
önmagatokért és más lelkekért. Ott kell lennie az azonnali gyümölcs megtapasztalásának és a karma
jövőbeli gyümölcse felhalmozásának is. A jelenlegi időben tapasztaljátok meg a boldogság
elégedettségét és az erők azonnali gyümölcsét, és tapasztaljátok meg a felhalmozást a jövőért és aztán
állandóan teljesnek, és egésznek fogjátok tapasztalni önmagatokat. A karma magja legyen feltöltve az
elérések fájával. Annak nem szabad üresnek lennie. Egy lélek, aki teljes, természetes módon szellemi
mámorral rendelkezik. Véghez vittétek egy ilyen újdonság tevékenységét? Ezzel együtt milyen
újdonsággal rendelkeztek a kapcsolataitokban és ismeretségeitekben?
Ebben az évben tapasztaljátok meg az egy mesteradományozónak, az Adományozó gyermekének lenni
tudatosságot. Függetlenül attól, hogy egy Brahmin lélekkel vagy hétköznapi lelkekkel kerültök
kapcsolatba vagy ismeretségbe, engedjétek, hogy az a lélek elérést tapasztaljon egy
mesteradományozótól. Lehet, hogy bátorságot kapnak, lehet, hogy lelkesedést és buzgalmat kapnak,
lehet, hogy békét vagy erőt kapnak, ők könnyedén fejlődhetnek, vagy boldogságot kapnak – nekik egy
könnyű módszert kell találniuk, hogy olyannak tapasztalják önmagukat, aki fejlődik a tapasztalataiban.
Nektek adnotok kell mindenkinek valamit. Nektek nem szabad vennetek, de adnotok kell. A kapás
elmerül az adásban. Ugyanakkor, „nekem a léleknek mesteradományozónak kell lennem”. Ily módon el
kell hoznotok az ugyanolyanná válni, mint az Atya újdonságát a természetetekbe és a szanszkaráitokba.
Nem szabad, hogy ott legyen az „én természetem” tudatossága. Ami az Atya természete, az az én
természetem. Brahma szanszkarái a Brahminok szanszkarái. Ily módon hozzatok újdonságot
önmagatokba minden nap és aztán az új világ automatikusan megalapításra kerül. Tehát, értitek, hogy
mit kell tennetek az újévben. Ünnepeljétek meg a teljes ceremóniáját annak, ami a múlt évben történt és
ünnepeljétek meg a jelenlegi egyenlőséget és a közelséget Babához. Szintén legyen ünnepség az állandó
jövőbeli sikerért. Ünnepeljétek meg az ünnep évét és továbbra is repüljetek.
Ti, dupla külföldiek jobban szerettek élvezetben maradni, ugye? Annak érdekében, hogy élvezetben
maradjatok, emlékezzetek két szóra. Először is pont és másodsorban nem. Tudjátok, hogy minek
mondjatok nemet: Maya nem megengedett. Tudjátok, hogyan mondjatok nemet, vagy egy kicsit
engedtek neki? Tegyétek ki a pontot, és az nemmé válik. Ti dupla mámorral rendelkeztek, ugye?
Bharat lakói mit fognak tenni? Bharat a nagyszerű föld. Manapság ez a szlogen. Bharat nagy lelkeire
Mahatmaként emlékeznek. Tehát, mivel Bharat nagyszerű, Bharat emberei nagy lelkek. Minden időben
Bharatot a nagy lelkek helyévé, az istenségi lelkek helyévé teszitek testi formában a nagyságotokon
keresztül. A képmások véget fognak érni és az élő istenségi lelkek helye mindenki számára meg fog
nyilvánulni, ugye? Tehát, ti nem dupla külföldiek és Bharat lakói vagytok, de most mindkettő
Madhuban lakója. Achcha.
Minden léleknek mindenhol, akik mesteradományozók, a különleges lelkeknek, akik állandóan
áldásokat kapnak az Atyától, a szerencsés lelkeknek, akik állandóan élvezetben maradnak, a nagy
lelkeknek, akik állandóan újdonságot hoznak önmagukba, a legemelkedettebb lelkeknek, akiknek

angyalokká kell válniuk, és ezáltal istenségi lelkekké, BapDada szeretete, emlékezése és üdvözletek
minden pillanatban és namaste.
BapDada csoportokkal találkozik

1) Ti önmagatokat megrázhatatlan és elmozdíthatatlan lelkeknek tapasztaljátok? Az egyik oldalon
zűrzavar van és a másik oldalon ti Brahmin lelkek vagytok, akik állandóan megrázhatatlanok. Minél
nagyobb a zűrzavar, annál jobban fog növekedni a megrázhatatlan és elmozdíthatatlan belső állapot
tapasztalata. Nem számít, mi történik, mindegyik közül a legkönnyebb módszer a „semmi nem új,
semmi nem új”. Valaha is meglepődtök, hogy mi történik vagy mi fog történni? Akkor van meglepetés,
amikor valami új. Ha valamin nem gondolkoztatok, ha ti arról nem hallottatok, ha ti azt nem értettétek
meg, és az hirtelen megtörténik, meglepődtök. Tehát, ne legyen semmilyen felkiáltójel, de legyen ott a
végső pont. A világ a zavarodottságé, míg ti azok vagytok, akik élvezetben vannak. Triviális dolgokban
a világ azt gondolja: Mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk ezt megtenni? Míg ti állandó élvezetben vagytok,
és a zavarodottságotok véget ért. A Brahminok élvezetet jelentenek, és a harcosok zavarodottságot
jelentenek: Néha élvezet van és néha zavarodottság. Ti azt mondjátok, hogy a ti nevetek Brahma kumar
és kumari. Ti nem harcos kumarok vagy kumarik vagytok, ugye? Ti mindig megőrzitek a saját
szerencsétek boldogságát, ti állandóan és automatikusan egy dallal rendelkeztek, ami lejátszódik a
szívetekben: Csodálatos Baba és csodálatos az én szerencsém. Ez a dal automatikusan lejátszódik.
Nektek nincs arra szükségetek, hogy ezt lejátsszátok, az örökkévalón lejátszódik. Az elkeseredés
minden sikolya véget ért, és ti most azt mondjátok: Csodálatos! Csodálatos! Ott van azok többsége, akik
elkeseredésben kiáltanak, de nagyon kevesen vannak azok, akik azt mondják, csodálatos, csodálatos.
Tehát, az újévben mire fogtok emlékezni? „Csodálatos, csodálatos”. Bármit lássatok önmagatok előtt,
bármit halljatok, bármit mondjatok, minden „csodálatos, csodálatos” és nem „hai, hai” (az elkeseredés
sikolya). Nem „Óh! Most mi történt?, de helyette „Csodálatos, csodálatos”. Bármi történt, nagyon jó
volt. Még akkor is, ha valaki valami rosszat tesz, azt a rosszat alakítsátok át jóvá az erőtökkel. Ez
átalakulás, ugye? A Brahmin életetekben nem lehet semmi rossz. Még akkor is, ha valaki inzultál
benneteket, az a személy nagysága, aki benneteket inzultál, mert ő megtanít titeket a tolerancia
leckéjére. Az az ő nagysága, hogy a ti mesteretekké vált. Legalább megtudtátok, hogy mennyi
tolerancia erővel rendelkeztek. Tehát, az jó vagy rossz? A Brahminok látásmódjában nem lehet semmi
rossz. Semmi rosszat nem lehet hallani a Brahminok fülén keresztül. Ezért van az, hogy a Brahmin élet
az élvezet egy élete. Ha az egyik pillanatban az valami rossz, és a következő pillanatban az valami jó,
akkor nem lehet élvezet. Ti állandóan élvezettel rendelkeztek és semmi mással, csak élvezettel. Az
egész ciklus során a Brahma kumarok és kumarik emelkedettek. Még az istenségi lelkek is semmik
összehasonlítva a Brahminokkal. Mindig őrizzétek meg ezt a mámort. Mindig maradjatok boldogok és
másokat is tartsatok boldogan. Maradjatok boldogok és másokat is tegyetek boldoggá. Ne mondjátok
azt: Nos, amúgy is boldog vagyok. Nem. Legyen az is: „Én mindenki mást is boldogan tartok”. „Én
amúgy is boldog maradok”. Ez önzés. Mi a Brahminok szolgálata? Ti tudást adtok a boldogságért.
2) Nem számít, hogy a világban mennyi emelkedett lélekre emlékeznek, ti azoknál sokkal
emelkedettebbek vagytok. Az Atya most hozzátok tartozik, tehát ti ilyen emelkedetté váltatok. Ti
váltatok a legemelkedettebbekké. A tudatosságotokban mindig őrizzétek meg, hogy a magasak közt
legmagasabb Atya a legemelkedettebbekké tesz benneteket mindegyik közül. A ti látásmódotok olyan
emelkedetté vált, a ti hozzáállásotok olyan emelkedetté vált. Minden megváltozott. Most, ha bárkire
ránéztek, őket lélektudatos látásmóddal nézitek és a ti hozzáállásotok jótékonnyá vált mindenki iránt. A

Brahmin élet azt jelenti, hogy a ti látásmódotok és hozzáállásotok emelkedetté vált minden lélek iránt.
3) Önmagatokat a siker csillagainak tapasztaljátok? Ahol ott van az összes erő, a siker a ti születési
jogotok. Nem számít, milyen feladatot visztek véghez, legyen ez a testetek megélhetéséért vagy az
isteni szolgálatért, mielőtt véghez viszitek azt a feladatot, legyen meg ez a hitetek. Jó dolog hittel
rendelkezni. De váljatok egy lélekké, aki gyakorlati tapasztalattal rendelkezik és őrizzétek meg a saját
hiteteket és mámorotokat. Az összes erő a könnyű módszer a sikerért ebben a Brahmin életben. Ti
minden erő mesterei vagytok, ezért bármilyen erőnek adjatok utasítást, bármikor, az előttetek
megjelenik. Néhány szolgáló késszé válik a szolgálatra, amikor nekik utasítást adtok. Hasonló módon
minden erőnek az utasításaitok alatt kell lennie. Minél jobban ülve maradtok egy mester mindenható
hatalom ülésén, annál jobban fog minden erő az utasításaitok alatt maradni. Amikor lejöttök ennek a
tudatosságnak az üléséről, akárcsak egy kicsit is, az erők nem fognak engedelmeskedni. A szolgálók is
– néhányan szófogadók, míg mások egy kis zavart okoznak. Tehát, az összes erő hogyan viselkedik
előttetek? Szófogadóak vagy egy kicsit később jönnek el? Ugyanúgy ahogy a fizikai szerveitek az
utasításaitoknak megfelelően működnek, amikor ti azoknak valamit mondotok, hasonló módon ezeknek
a szubtilis erőknek is az utasításaitok alatt kell működniük. Ellenőrizzétek: A nap folyamán ezek az
erők mind az utasításaim alatt voltak? Mert, csak amikor ezek az erők az utasításaitok alatt maradnak,
lesztek képesek arra, hogy a végén sikert érjetek el. Ezért hosszú időn át szükség van erre a gyakorlatra.
Tehát, ebben az újévben rendelkezzetek a mindent az utasítások alatt működtetni különleges
gyakorlatával, mert ti el akarjátok érni a világ királyságát, ugye? Mielőtt egy világuralkodóvá váltok,
váljatok egy önuralkodóvá.
A hit és a mámor minden gyermeknek átadja a repülő állapot tapasztalatát. A dupla külföldiek
szerencsések, mert ti a repülő állapot idejében jöttetek el. Nektek nem kellett keményen dolgoznotok,
hogy felmásszatok. A győzelem tilakja mindig ott ragyog a homlokotokon. A győzelemnek ez a tilakja
képessé tesz más lelkeket arra, hogy megkapják a boldogságot, mert egy győztes lélek arca mindig
vidám. Látva a vidám arcotokat, mindenkit vonzani fog az a boldogság, mert a világ lelkei boldogság
után kutatnak és így, amikor látják a boldogság ragyogását az arcotokon, ők maguk is boldoggá fognak
válni. Fel fogják ismerni, hogy ti valamit elértetek. Ahogy tovább fejlődtök, az arcotok közelebb fogja
hozni a lelkeket a boldogság vonzásával. Senkinek nem lesz ideje arra, hogy bármit meghallgasson, és
így az arcotok fogja szolgálni azokat a lelkeket egy másodperc alatt. Ti is mindannyian, látva a
szeretetet és boldogságot, Brahminokká váltatok, ugye? Tehát nektek a tapassziának ebben az évében el
kell végeznetek ezt a típusú szolgálatot.
4) Együttműködő lelkek vagytok, akik mindig stabilak maradnak az „Egy Atyához tartozni és senki
máshoz” állapotban? Könnyű az Egyre emlékezni, míg nehéz sokakra emlékezni. Olyan nagy a
boldogság abban, amikor elengeditek a sok kiterjedését és a lényeg formájához, az Egy Atyához
tartozni tapasztalatban maradtok. A boldogság a ti születési jogotok. Az az Atya kincse és így az Atya
kincse a gyerekek születési joga. Amikor egy kincs hozzátok tartozik, akkor büszkék vagytok, hogy az a
tiétek. Ti azt kitől kaptátok meg? Az örökkévaló Atyától. Tehát, az örökkévaló Atya bármit adjon, az
örökkévaló lenne. Az örökkévaló kincsek mámora örökkévaló. Senki nem tudja tőletek elvenni ezt a
mámort és ez nem egy olyan mámor, ami kárt okozna. Ez az az mámor, ami nektek elérést ad. A másik
mámor olyan, hogy az arra késztet, hogy elveszítsétek az eléréseiteket. Tehát, mire fogtok mindig
emlékezni? Az Egy Atyára és senki másra. Ha van bármilyen második vagy harmadik személy,
konfliktus lenne, míg, ahol ott van az Egy Atya, ti egy állandó állapottal fogtok rendelkezni. Nagyon jó

érzés elmerültnek maradni az Egy szeretetében, mert a lélek eredeti formája az állandóság.
Üdvözlet az Új Év értékes kezdetéért a búcsú idején

Gratuláció a különleges új lelkesedés és új buzgalom minden pillanatáért, minden szeretetteljes és
szerencsés gyermeknek mindenhol. Ti magatok gyémántok vagytok és az életetek is egy gyémánt. Így
mindig legyen gyémánt reggel, gyémánt este és gyémánt éjszaka. Ezzel a módszerrel ti nagyon gyorsan
meg fogjátok alapítani a saját királyságotokat és aztán ott fogtok uralkodni. Ti ugye szeretitek a saját
királyságotokat? Tehát, azt most gyorsan hozzátok el, és aztán ott uralkodjatok. Ti látjátok a saját
királyságotokat önmagatok előtt, ugye? Tehát, most itt váljatok angyalokká és istenségekké.
Az összes gyermeknek mindenhol, különösen fogadjátok el a többmilliószoros szeretetet és emlékezést.
Azoknak külföldről és erről a földről, legyen nagyon jó lelkesedés és buzgalom a tapassziáért, mert ahol
tapasszia van, ott automatikusan szolgálat van. Gratuláció az állandó sikerért. Nektek, mindannyitoknak
ilyen újdonságokat kell mutatnotok, hogy az egész világ titeket nézzen. Váljatok az újdonság egy
világítótornyává. Achcha. Mindannyian fogadjátok el önmagatokért a szeretetet, emlékezést és a
gratulációkat.
Áldás:
Maradjatok könnyűek a tiszta gondolataitokkal és emelkedett társaságotokkal, és
táncoljatok boldogságban egy alokik angyalként.
Számotokra, Brahmin gyerekek, a mindennapi murli a tiszta gondolatok. Minden reggel
olyan sok tiszta gondolatot kaptok az Atyától. Tartsátok elfoglaltan az intellektusotokat
ezen tiszta gondolatokkal, és állandóan maradjatok az Atya társaságában és könnyűvé
fogtok válni, és állandóan boldogságban fogtok táncolni. A könnyű módszer, hogy
boldogok maradjatok, hogy állandóan könnyűek maradtok. A tiszta gondolatok könnyűek,
míg a felesleges gondolatok nehezek, így állandóan legyetek elfoglaltak tiszta
gondolatokkal, és legyetek könnyűek, és folyamatosan táncoljatok boldogságban, és akkor
egy alokik angyalnak fognak nevezni benneteket.
Slogen:
Az isteni szeretet fenntartásának a formája egy könnyű jógi élet.
*** Om Shanti ***

